
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2019-2020 
Anul de studiu IV / Semestrul I 

 
 
 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
1.2. Facultatea  de Drept și Ştiinţe Sociale 
1.3. Departamentul  de Ştiinţe Juridice și Administrative 
1.4. Domeniul de studii Drept 
1.5. Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii/calificarea* Drept/avocat – 261101, jurisconsult – 261102, consilier juridic – 

261103. 
 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Drept bancar și valutar 2.2. Cod disciplină DR IV 6.3 

2.3. Titularul activităţii de curs Prof. univ. dr. Vasile Luha 

2.4. Titularul activităţii de seminar Asist. univ. dr. Bogdan Florea 

2.5. Anul de studiu IV 2.6. Semestrul I Tipul de 
evaluare 
(E/C/VP) 

C 2.8. Regimul disciplinei (O 
– obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

Op 

 

3. Timpul total estimat 
3.1. Numar ore pe 
saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul 
de învăţămînt 

48 din care: 3.5. curs 24 3.6. seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat - 
Examinări 2 
Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 52 

3.8 Total ore din planul de învăţământ* 48 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite** 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală dotată cu videoproiector, tablă 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu videoproiector, tablă 

  
 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C2  Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic 
C3.  Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente 
juridice internaţionale 
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, 
dreptul european şi dreptul altor state 

Competenţe transversale -. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea adecvată a abordărilor 
fundamentale vizând conceptele, principiile și teoriile specifice 



domeniului și cuprinderea într-o structură unitară şi coerentă a 
principalelor teoretizări şi a reperelor valorice recunoscute din 
domeniul dreptului şi din domeniile conexe. 

7.2 Obiectivele specifice Definirea şi clasificarea teoriilor, paradigmelor şi principiilor utilizate 
în studiul dreptului 
Utilizarea conceptelor și teoriilor din domeniul juridic, pentru 
explicarea şi interpretarea textelor de lege (normelor juridice) 
naţionale, europene şi internaţionale 
Aplicarea teoriilor, a principiilor și a conceptelor într-un context 
determinat 
Analiza datelor preliminare, interpretarea acestora, realizarea de 
clasificări şi a unor delimitări conceptuale  
Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea teoriilor, 
principiilor şi metodelor specifice dreptului 
Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc şi 
european şi a principalelor instrumente juridice internaţionale 
Explicarea şi interpretarea normelor juridice naţionale, a celor 
europene şi a prevederilor internaţionale prin utilizarea cunoştinţelor 
însuşite 
Identificarea prevederilor legale din legislaţia românească, 
europeană sau internaţională, aplicabile într-un context determinat  
Realizarea studiului juridic şi distingerea între prevederile relevante 
faţă de cele irelevante care au incidenţă în rezolvarea unor situaţii 
specifice 
Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislaţiei 
româneşti şi a celei europene şi internaţionale în vigoare 
Definirea conceptelor şi analiza acestora, precum şi a metodelor şi 
teoriilor utilizate în interpretarea şi compararea instituţiilor din 
dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state  
Interpretarea raportului dintre instituţiile dreptului român şi cele ale 
dreptului european şi dreptului altor state prin utilizarea metodelor 
comparative şi interpretative  
Realizarea de corelaţii şi comparaţii între instituţii ale sistemului de 
drept naţional, european şi cele ale altor state într-un context 
determinat, cu utilizarea metodelor şi tehnicilor specifice 
Interpretarea şi evaluarea metodelor specifice ce pot fi utilizate 
pentru determinarea raportului dintre instituţiile dreptului naţional, 
ale dreptului european şi ale dreptului altor stat 
Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea metodelor de 
comparare a legislaţiei naţionale, europene şi a legislaţiei altor state 

 
 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

TEMA I: Dreptul bancar - disciplină de studiu; definiţia şi 
caracterele; 

Prelegere, discuţii – 2 ore Vasile Luha, note de curs, 
2017 
Vasile Luha, ”Instituții de 
drept bancar”, Editura Altip, 
Alba Iulia, 2003; 

TEMA  II: Băncile şi sistemul bancar; reglementarea 
activităţii bancare; Prelegere, discuţii – 2 ore 

Vasile Luha, note de curs, 
2017 
Vasile Luha, ”Instituții de 
drept bancar”, Editura Altip, 
Alba Iulia, 2003; 

TEMA  III:  Insolventa bancara Prelegere, discuţii – 2 ore Vasile Luha, note de curs, 
2017 
Vasile Luha, ”Instituții de 
drept bancar”, Editura Altip, 
Alba Iulia, 2003; 

TEMA  IV: Teoria generală a conturilor bancare; 
conceptul clasic; reglementarea actuala. 

Prelegere, discuţii – 2 ore Vasile Luha, note de curs, 
2017 
Vasile Luha, ”Instituții de 
drept bancar”, Editura Altip, 
Alba Iulia, 2003; 



TEMA  V :  Contul curent bancar Prelegere, discuţii – 2 ore 

Vasile Luha, note de curs, 
2017 
Vasile Luha, ”Instituții de 
drept bancar”, Editura Altip, 
Alba Iulia, 2003; 

TEMA  VI:  Serviciile de încasare si plata bancara Prelegere, discuţii – 2 ore 

Vasile Luha, note de curs, 
2017 
Vasile Luha, ”Instituții de 
drept bancar”, Editura Altip, 
Alba Iulia, 2003; 

TEMA  VII:  Regimul juridic al plăților cu monedă 
electronica Prelegere, discuţii – 2 ore 

Vasile Luha, note de curs, 
2017 
Vasile Luha, ”Instituții de 
drept bancar”, Editura Altip, 
Alba Iulia, 2003; 

TEMA VIII: Contractul bancar; caractere specifice. 
clauze specifice. Prelegere, discuţii – 2 ore 

Vasile Luha, note de curs, 
2017 
Vasile Luha, ”Instituții de 
drept bancar”, Editura Altip, 
Alba Iulia, 2003; 

TEMA IX: Contractul de depozit de fonduri în bancă 

Prelegere, discuţii – 2 ore 

Vasile Luha, note de curs, 
2017 
Vasile Luha, ”Instituții de 
drept bancar”, Editura Altip, 
Alba Iulia, 2003; 

TEMA  X: Creditul bancar  
Prelegere, discuţii – 2 ore 

Vasile Luha, note de curs, 
2017 
Vasile Luha, ”Instituții de 
drept bancar”, Editura Altip, 
Alba Iulia, 2003; 

TEMA  XI: Creditarea bancară prin mobilizarea 

creantelor    

Prelegere, discuţii – 2 ore 

Vasile Luha, note de curs, 
2017 
Vasile Luha, ”Instituții de 
drept bancar”, Editura Altip, 
Alba Iulia, 2003; 

TEMA  XII: Garanţiile creditului bancar 

Prelegere, discuţii – 2 ore 

Vasile Luha, note de curs, 
2017 
Vasile Luha, ”Instituții de 
drept bancar”, Editura Altip, 
Alba Iulia, 2003; 

TEMA XIII. Contractele cu consumatorii in regim bancar 

Prelegere, discuţii – 2 ore 

Vasile Luha, note de curs, 
2017 
Vasile Luha, ”Instituții de 
drept bancar”, Editura Altip, 
Alba Iulia, 2003; 

TEMA XIV. Recapitulare 

Prelegere, discuţii – 2 ore 

Vasile Luha, note de curs, 
2017 
Vasile Luha, ”Instituții de 
drept bancar”, Editura Altip, 
Alba Iulia, 2003; 

Bibliografie 
Vasile Luha, note de curs, 2017 
Vasile Luha, ”Instituții de drept bancar”, Editura Altip, Alba Iulia, 2003; 
Lucian Seuleanu s.a. Drept bancar, ed. Universul juridic, Bucuresti, 2009 
Lucian Bercea – studii, ed. Universul juridic, Bucuresti, 2014 
Lucian Bercea, Contractul de credit bancar. Principiile, legea, uzantele, ed. Universul juridic, 2014 
Motica Radu, Bercea Lucian, ”Drept comercial român şi drept bancar”, vol. II, Ed.Lumina Lex,Bucuresti, 2001; 
Turcu Ion, ”Operațiuni şi contracte bancare. Tratat de drept bancar, vol. I-II, Editia a-V-a actualizata si completata, 
Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2004; 
Ciutacu Florin, Drept bancar. Culegere de speţe, modele de contracte, Ed. Themis Cart, Bucureşti, 2008; 
Legislație 
• O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, modificată 

8.2. Seminar-laborator Metode de predare Observaţii  



Seminarul 1, 2 și 3 
Noțiuni generale de drept bancar și valutar 
BĂNCILE ȘI SISTEMUL BANCAR 
 Funcțiile economice ale băncilor 
 BNR: statutul legal, conducerea, politica monetară și 
valutară, emisiunea monetară, operațiunile BNR cu băncile, 
supravegherea bancară, operațiunile BNR pe contul statului, 
operațiunile BNR cu aur și cu active externe 
 Sistemul băncilor în România: cadrul legal, regimul juridic 
al autorizării băncilor, organizarea și conducerea băncilor, 
principiile de funcționare ale băncilor, supravegherea prudențială 
și specială a băncilor 

Dezbatere-seminar, 
explicație, studiu de 
caz, ș.a.m.d. 
2 ore 

Vasile Luha, note de 
curs, 2017 
Vasile 
Luha, ”Instituții de 
drept bancar”, Editura 
Altip, Alba Iulia, 2003; 

Seminarul 4 și 5 
OPERAȚIUNILE BANCARE 
 Regimul juridic al operațiunilor bancare 
 Datele practicii bancare 
 Tipuri de operațiuni bancare 
 Conturile bancare. Analiză generală 

Dezbatere-seminar, 
explicație, studiu de 
caz, ș.a.m.d. 

Vasile Luha, note de 
curs, 2017 
Vasile 
Luha, ”Instituții de 
drept bancar”, Editura 
Altip, Alba Iulia, 2003; 

Seminarul 6 și 7 
CONTURILE BANCARE 
 Conceptul tehnic de cont 
 Noțiunea de cont bancar: privire generală, clasificarea 
conturilor, conturi ce aparțin aceleiași persoane, conturile 
deschide mai multor titulari, intrarea creanțelor într-un cont bancar 
 Problematica generală a contului curent: reglementare, 
datele practicii bancare, construcții teoretice, realitatea contului 
curent. 

Dezbatere-seminar, 
explicație, studiu de 
caz, ș.a.m.d. 

Vasile Luha, note de 
curs, 2017 
Vasile 
Luha, ”Instituții de 
drept bancar”, Editura 
Altip, Alba Iulia, 2003; 

Seminarul 8 și 9 
INSOLVENTA BANCARA 
Reglementare legală 
 Organele care aplică procedura 
 Procedura  
 Etapele procedurii 

Dezbatere-seminar, 
explicație, studiu de 
caz, ș.a.m.d. 

Vasile Luha, note de 
curs, 2017 
Vasile 
Luha, ”Instituții de 
drept bancar”, Editura 
Altip, Alba Iulia, 2003; 

Seminarul 10 și 11 
CONTRACTUL BANCAR 
 Generalități 
 Încheierea contractului 
 Caractere specifice 
 Răspunderea contractuală a băncii 

Dezbatere-seminar, 
explicație, studiu de 
caz, ș.a.m.d. 

Vasile Luha, note de 
curs, 2017 
Vasile 
Luha, ”Instituții de 
drept bancar”, Editura 
Altip, Alba Iulia, 2003; 

Seminarul 12 și 13  
CREDITAREA BANCARĂ 
 Creditul intern 
 Garantarea rambursării creditelor 
 Practica instantelor in materia clauzelor abuzive în 
contractele bancare 

Dezbatere-seminar, 
explicație, studiu de 
caz, ș.a.m.d. 

Vasile Luha, note de 
curs, 2017 
Vasile 
Luha, ”Instituții de 
drept bancar”, Editura 
Altip, Alba Iulia, 2003; 

Seminarul 14 
Recapitulare 

Dezbatere-seminar, 
explicație, studiu de 
caz, ș.a.m.d. 

Vasile Luha, note de 
curs, 2017 
Vasile 
Luha, ”Instituții de 
drept bancar”, Editura 
Altip, Alba Iulia, 2003; 

Bibliografie 
Vasile Luha, note de curs, 2017 
Vasile Luha, ”Instituții de drept bancar”, Editura Altip, Alba Iulia, 2003; 
Lucian Seuleanu s.a. Drept bancar, ed. Universul juridic, Bucuresti, 2009 
Lucian Bercea – studii, ed. Universul juridic, Bucuresti, 2014 
Lucian Bercea, Contractul de credit bancar. Principiile, legea, uzantele, ed. Universul juridic, 2014 
Motica Radu, Bercea Lucian, ”Drept comercial român şi drept bancar”, vol. II, Ed.Lumina Lex,Bucuresti, 2001; 
Turcu Ion, ”Operațiuni şi contracte bancare. Tratat de drept bancar, vol. I-II, Editia a-V-a actualizata si completata, 
Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2004; 
Ciutacu Florin, Drept bancar. Culegere de speţe, modele de contracte, Ed. Themis Cart, Bucureşti, 2008; 
Legislație 
• O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, modificată 

 
 



 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Studiul acestei discipline creează oportunitățile de însușire a noțiunilor teoretice care stau la baza desfășurării activității 
profesionale în cadrul: 
- enităților/organizațiilor private și publice care activează în domeniul bancar; 
- profesiunilor liberale: avocați, notari, mediatori, arbitri . 
Viitorii profesioniști în domeniile arătate mai sus vor dobândi competențe în utilizarea și aplicarea conceptelor, 
principiilor și teoriilor din domeniul juridic bancar, pentru identificarea, explicarea şi interpretarea normelor juridice 
naţionale, europene şi internaţionale în rezolvarea unor situaţii specifice. 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs Evaluare finală( rezolvarea 
corectă şi completă a 
cerinţelor subiectelor de 
examen) 

Examen scris 90% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs. 
Verificarea si notarea 
referatelor realizate de 
studenți. 

Prezentări orale 
Participarea la studiile de 
caz discutate   

10% 

10.6 Standard minim de performanţă:  dovedirea înțelegerii, însușirii și utilizării a cel puţin 50% dintre cunoştinţele 
specifice dreptului bancar și valutar, respectiv obţinerea notei minim 5. Pentru a atinge standarul minim de 
performanță studenții trebuie să facă dovada însușirii limbajului juridic de specialitate, a teoriilor, principiilor şi 
conceptelor juridice în materia dreptului bancar și valutar. 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
   
            
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
   

 


